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 כ"ד תשרי תשע"ז
 2016אוקטובר  26

 הועדה למיגור אלימות
 מ. א. שער הנגב

 
 25.9.16סיכום פגישה מתאריך 

 
 בהודעה מוקדמת. נעדר מהפגישהאלון שוסטר  - יו"ר הועדה

 
 נקבעה כיו"ר הפגישה. -סיגל פיינגלרנט -מנהלת הפורום הרב מקצועי

 
 מנהל מחלקת החינוך  - אורי מלול  נוכחים:

 מנהל השפ"ח  - חיים פליישמן 
  מנהלת המחלקה לחינוך חברתי  - טל שוורץ 
  רכזת הדרכה בחינוך החברתי  - גיתית חכים 
 קב"ט מוסדות חינוך  - טל קליינר 
  קהילתישוטר  - רונייהודה אה 
  מנהלת חט"ב  - זהר ניר לוי 
 סגנית מנהלת בי"ס יסודי  - שלומציון כהן 
 מחלקת צעירים מנהלת  - מזי אילון 
  מנהלת המחלקה לגיל הרך - לבנת עציץ 
פסיכולוג  -מנהלת השירות הפסיכולוגי, דורון היימן  - אורנית רוזנבלט 

 חינוכי, 
 מדריך מצילה בית ספרי  - יניב גויטע 
 רכז מצילה אזורי - דודה טל 

 
 :סדר יום

 
 .סיום שנת הפעילות החינוכית למניעת אלימות בביה"ס התיכון.1
 
 . פעילויות חינוכיות בחופש הגדול2
 
 . פעילות מניעה של סיירת הורים.3
 
 . הערכות לתקופת חופשת החגים.4
 

 :פירוט הסעיפים
 
 :סיום שנת הפעילות החינוכית למניעת אלימות בביה"ס התיכון. 1
 

ביה"ס התיכון זכה לפעילויות רבות בתחום מניעת אלימות. הפעילויות   :זהר ניר לוי
 על הרצאות וסדנאות, הצגות קטנות ופעילויות שכבתיות. התבססו

המרצים והמנחים פעלו במקביל בקרב התלמידים וצוותי המורים כדי  
 ליצור שפה משותפת למניעת פעילויות סיכוניות בקרב התלמידים.
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הפעילות בחצר ביה"ס הצליחה בעיקר בתחום מניעת התיגרות   :יניב גויטע
 רי.והשחתת הרכוש הבית ספ

מקבילה ממ.א. לכיש אפשרה עבודה סדורה בשכבות ז' ו   גיוס רכזת 
 ח' והדבר בא לידי ביטוי בירידה משמעותית במקרי האלימות בביה"ס.

 
 מציין שהשקט בגבולות מאפשר אוירה של רגיעה ועבודה שקטה.  :דורו היימן

 
 :פעילויות חינוכיות בחופש הגדול. 2
 

 התקיימה פעילות ענפה לגילאי בי"ס יסודי ותיכון משך חודשי בקיץ.  : טל שוורץ
הפעילות התקיימה בעיקר ביישובים במקביל לפעילות האזורית 

 ופעילויות תנועות הנוער.
החופשה התאפיינה בשקט וברגיעה שהיו באזור מה שאפשר פעילות  

 משוחררת ואיכותית.
 

נוער בפעילות האזורית שהרחיב את תנועות  3מציינת את השילוב של  :גיתית חכים
 מגוון האפשרויות לכלל ילדי המועצה.

הפעילויות התקיימו לרב בלי אירועים מיוחדים ובאוירה של כבוד  
 לסביבה ושמירה על ערכי הטבע.

 
 :פעילות מניעה של סיירת הורים  .3
 

לא היה צורך מיוחד בהפעלת הסיירת בהרכבה המלא. לרב הסיירת   :דודה טל
 ה בקבוצות קטנות וע"פ צפי של פעילות לא מבוקרת.פעל

הסיירת פועלת בצורה סדירה ומתנדביה מוכנים להתגייס בכל זמן  
 ע"פ הצרכים ובזמן נתון.

 
 :הערכות לתקופת חופשת החגים  .4
 

מתוכננת פעילות חינוכית אזורית ענפה גם ביישובים וגם בתנועות   :טל שוורץ
 יוצאים מהאזור בטיולים משפחתיים. נוער. המון ילדים ובני נוער

 אין מידע על התארגנויות לפעילויות חשודות או בלתי מבוקרות. 
 

מבקש להיות בקשר ישיר אתו בעקבות מידע על אירועים חריגים או   :יהודה אהרוני
 פעילויות סיכוניות באזור או באזורים סמוכים.

 
בחדר ישיבות  12.00בשעה  11.12.16הישיבה הבאה תתקיים ביום א' 

 במחלקה לשירותים חברתיים.
 

 רכז מצילה אזורי -רשם: דודה טל
 

 משתתפים העתק:
 הועדה למיגור האלימות 
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